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TCZEWIANIE Z KOCIEWSKIMI PIÓRAMI

W NUMERZE
Budżet obywatelski – sprawdź,
czy Twój projekt wygrał



Maturzyści zatańczyli poloneza
na ulicach Tczewa



Nagrody i stypendia
prezydenta Tczewa
dla najlepszych sportowców
i trenerów



Dzień Tczewa – ale się działo…



Pożegnaliśmy Kazimierza
Denka – Honorowego
Obywatela Miasta Tczewa



Oferta tczewskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych

M. Mykowska



Harcerska Orkiestra Dęta oraz Małgorzata Kruk to laureaci nagrody Kociewskie Pióro 2015. Nagroda przyznawana jest od 2005 r. tym, którzy swoją pracą literacką,
publicystyczną i kulturalną zasłużyli się dla Kociewia.
Harcerska Orkiestra Dęta została doceniona w kategorii
animacja kultury, zaś Małgorzata Kruk za publicystykę.
Nominację do nagrody otrzymała też Kamila Gillmeister,
a wyróżnienie Stefan Kukowski.
Więcej na str. 3 
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Kto jest kim w Radzie Miejskiej

XVI SESJA

tomasz klimczak

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
25 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

U

rodziłem się pięć lat, dwa miesiące i jeden tydzień przed wprowadzeniem przez
WRON na terenie Polski stanu wojennego. Jestem ojcem Michała lat 11 i Olgii lat 7. Edukację rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 8,
a od czwartej klasy kontynuowałem w Szkole
Podstawowej nr 10, gdzie wstąpiłem do harcerstwa. Tam zrozumiałem hasło: Bóg Honor
Ojczyzna.

M. Mykowska (2)

I. Część pierwsza:

Następny był tczewski “ekonomik“, gdzie działałem w Samorządzie Szkolnym. Nauczyło mnie to pracy społecznej
i poświęcenia dla innych. Po zakończeniu nauki w technikum gastronomicznym, podjąłem pracę w hotelu GPRD. W 1995 r. ochotniczo
wstąpiłem do wojska, zasadniczą służbę wojskową zakończyłem w
stopniu starszego kaprala i tam zacząłem honorowo oddawać krew.
Doświadczenie, jakie zdobyłem jako dowódca drużyny, wykorzystuję do dziś. Po zdaniu prawa jazdy kat. C podjąłem służbę w Państwowej Straży Pożarnej, równocześnie związałem się z nauką jazdy.
Brak możliwości pogodzenia etatów w Straży Pożarnej i Ośrodku
Szkolenia Kierowców zmusił mnie do rezygnacji z jednego. Praca
instruktora nauki jazdy zapewnia mi i mojej rodzinie dostatnie życie,
kontakt z nowymi ludźmi. W 1999 r. zawarłem związek małżeński z
Sylwią. Szczęście w 2001 r. przerwał mój bardzo poważny wypadek.
Bóg, moja rodzina i silna wola życia pozwoliły mi wyjść z tej opresji.
Rozpocząłem naukę w Zespole Szkół Budowy Okrętów w zawodzie
technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Umożliwiło mi to rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej szkoleniowo–usługowej,
prowadzonej do dziś. W trakcie studiów licencjackich 2006 r. wystartowałem w wyborach samorządowych. Kończąc te studia podjąłem
pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie, gdzie pracuję i jestem
wiceprzewodniczącym zakładowych struktur NSZZ Solidarność. W
2010 roku startowałem w wyścigu wyborczym do Rady Miasta z listy
komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. W 2011 r. obroniłem
tytuł magistra politologii specjalności międzynawowych stosunków
politycznych. W 2014 r. ukończyłem podyplomowe studia w zakresie
BHP. Wybory w listopadzie 2014 r. pozwoliły mi pełnić zaszczytną
funkcję radnego naszego miasta. Startując z listy KW PiS zdobyłem
piąty wynik w mieście, najlepszy wśród radnych klubu tej partii.
Startowałem z okręgu wyborczego nr 6 (ulice: Jodłowa, Jarzębinowa,
Jaworowa i Brzozowa), lecz pragnę służyć wszystkim tczewianom,
a hasło: „Łączy nas Tczew” jest moim mottem i celem. Moje hobby
to zbieranie znaczków pocztowych, militaria, spacery z psem, a w
wolnych chwilach czytanie dzieł historycznych.
Telefon do mnie: 605099088, adres mailowy: stklimczak@tcz.pl

Prezydent odwiedził najstarszą tczewiankę
Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki odwiedził najstarszą tczewiankę. Pani Aniela
Niesiołowska ma 102 lata.
Prezydentowi towarzyszyła
radna Rady Miejskiej Gertruda Pierzynowska. Pani
Aniela Niesiołowska mieszka razem z córką i zięciem
w bloku na Suchostrzygach.
Niestety, nie jest już sprawna, nie wstaje z łóżka, ale jest otoczona
miłością i troską najbliższych.
Pani Aniela urodziła się w 1913 r. w miejscowości Łomia, niedaleko
Mławy. Już w 1918 roku wraz z rodziną trafiła do Tczewa i od tej pory
niemal cały czas mieszka w naszym mieście (jedynie w czasie II wojny
rodzina została wysiedlona do Mławy).
Pani Aniela otrzymała od prezydenta Tczewa kosz z upominkami,
kwiaty oraz życzenia zdrowia, pogody ducha i jak najwięcej miłości i
życzliwości najbliższych.
W Tczewie mieszkają trzy osoby, które obchodziły już setne urodziny.

M.M.

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 28 stycznia
2016 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za luty 2016 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie
od 28 stycznia do 24 lutego 2016 r.

II. Część druga:

7. Informacja z realizacji w 2015 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych.
8. Informacja z przebiegu Akcji Zima w listopadzie i grudniu 2015 r.
9. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych za 2015 r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Tczewie,
10.2 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na
realizację programu „Chronię życie przed rakiem”,
10.3 wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziałów w nieruchomościach na rzecz współwłaścicieli oraz udzielenia 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży,
10.4 przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii
cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa”,
10.5 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,
10.6 przystąpienia do realizacji projektu „Lokalny System Aktywizacji
Społeczno–Zawodowej w partnerstwie tczewskim” w ramach
Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO WP 2014–2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
10.7 skargi na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tczewie,
10.8 skargi na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tczewie,
10.9 skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa.
11.Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
12.Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania,
życzenia itp.).

Ilu nas jest?
Na początku lutego 2016 r. w Tczewie zameldowanych było 58 380
osób, w tym 57 062 na pobyt stały i 1318 na pobyt czasowy. Od
początku stycznia 2016 r. ubyło 51 osób.
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Tczewianie z „Kociewskimi Piórami”

Prezydent Tczewa
na czele LOT Kociewie

Harcerska Orkiestra Dęta oraz Małgorzata Kruk to tczewscy laureaci nagrody Kociewskie Pióro 2015.

M.M.

LOT KOCIEWIE

M. Mykowska (3)

wszystkim naszym laureatom i
nominowanym.
Nagroda „Kociewskie Pióro” przyznawana jest przez Towarzystwo
Społeczno – Kulturalne im. Małgorzaty Hillar. Inicjatorem nagrody był nieżyjący już Michał
Spankowski. Do 2014 r. „Kociewskimi Piórami” wyróżniono ok. 75
osób i instytucji.
Impreza odbyła się pod patronatem honorowym marszałka
woj. pomorskiego, starostów
świeckiego, tczewskiego i starogardzkiego, prezydentów Tczewa, Starogardu Gd. i Świecia oraz
wójta gminy Zblewo. Marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław Struk po raz czwarty jest
fundatorem nagród pieniężnych
dla głównych laureatów „Kociewskiego Pióra 2015 „.
Oprawę artystyczna uroczystej
gali zapewniła Ewelina Rytlewska oraz zespół Tobiasz Staniszewski Band ze Świecia.

2 lutego br. to bardzo ważny dzień dla
Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE – koniec kadencji i wybór nowych
władz stowarzyszenia.
Walne Sprawozdawczo–Wyborcze odbyło
sie w Starogardzie Gd. Poprowadził je prezes zarządu Leszek Burczyk. Przedstawiono
syntetyczne sprawozdania z działalności
zarządu oraz komisji rewizyjnej w mijającej,
trzeciej kadencji (2012–2015).
Zanim nastąpił wybór prezesa LOT Kociewie przypomniano niepisaną tradycję
organizacji, gdzie prezesura przechodziła z
kadencji na kadencję pomiędzy Kociewiem
Tczewskim a Kociewiem Starogardzkim.
Zebrani jednogłośnie, w wyborach tajnych,
wybrali Mirosława Pobłockiego na prezesa
zarządu IV kadencji:
– Dziękuję wszystkim za zaufanie – mówił po głosowaniu nowo wybrany prezes
– postaram się nie zawieść i utrzymać wysoki poziom działań prowadzonych przez
organizację.
Prezesowi pomagać będzie nowy zarząd
w składzie: wiceprezesi: Maciej Kalinowski – wiceprezydent Starogardu Gd. oraz
Magdalena Olszewska reprezentująca
powiat tczewski, Leszek Burczyk, starosta
starogardzki, który został sekretarzem oraz
pozostali członkowie: Zbigniew Lorkowski
– wiceburmistrz Nowego, Piotr Laniecki
– wójt Morzeszczyna, Bogdan Badziong
reprezentujący Zamek Gniew, Karol Markowski ze Stowarzyszenia Inicjatyw Turystycznych TRAMP oraz Magdalena Cholewa
z Grodzisko Owidz.
W Komisji Rewizyjnej zasiadać będą: Sławomir Janicki – wójt Gmina Kaliska, Jerzy
Cisewski – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, przewodniczącym
został Janusz Kosecki – Burmistrz Skórcza.

Magdalena Kubicka–Netka z prezydentem
Tczewa

N

Małgorzata Kruk odebrała Kociewskie Pióro
w kategorii publicystyka

agroda przyznawana jest od
2005 r. tym, którzy swoją pracą literacką, publicystyczną i kulturalną zasłużyli się dla Kociewia.
Harcerska Orkiestra Dęta została doceniona w kategorii animacja kultury, zaś Małgorzata Kruk
z Fabryki Sztuk za publicystykę.
Nominację do nagrody otrzymała też Kamila Gillmeister (w
kategorii animacja kultury), a wyróżnienie Stefan Kukowski (za
całokształt działalności).

• w kategorii publicystyka : Małgorzata Kruk z Tczewa (Fabryka
Sztuk)

Gala wręczenia „Kociewskich
Piór” odbyła się 11 lutego w Borzechowie – już po raz dziesiąty.
Przybyli na nią przedstawiciele
samorządów z kociewskich gmin
oraz działacze regionalni, wśród
nich wielu laureatów poprzednich edycji „Kociewskiego Pióra”.
Kapituła pod przewodnictwem
prof. Tadeusza Linknera przyznano 6 nagród za 2015 r. Otrzymali je:

W imieniu orkiestry, statuetkę
odebrała dyrygentka – Magdalena Kubicka–Netka. – Dziękuję prezydentowi Tczewa za to, że
wnioskował o przyznanie nagrody orkiestrze oraz za to, że mamy
stabilne warunki rozwoju – powiedziała Magdalena Kubicka–
Netka. – Orkiestra liczy ponad
60 osób, w takim zespole pasja
jest potrzebna, ale bez wsparcia
daleko byśmy nie zajechali…

• w kategorii literatura: Michał
Majewski ze Starogardu Gd.

Prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki wręczył gratulacje

• w kategorii animacja kultury indywidualnie – Zofia Sumczyńska ze Starogardu Gd.
• w kategorii animacja kultury
zbiorowo: Harcerska Orkiestra
Dęta z Tczewa oraz Schola Cantorum Gymevensis z Gniewa.
• za całokształt działalności – zespół Lubichowskie Kociewiaki

ZUOS wśród najlepszych pomorskich pracodawców
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych został wyróżniony w konkursie „Pomorski Pracodawca Roku 2015”.

N

agrody i wyróżnienia przyznaje co roku organizacja
Pracodawcy Pomorza. Ideą nagrody jest wskazanie tych przedsiębiorców, dla których równie
ważne jak wynik ekonomiczny
jest dbanie o dobre warunki pracy i stworzenie możliwości rozwoju zawodowego pracowników.
Tczewska gminna spółka została
doceniona w kategorii średnie
przedsiębiorstwo (od 51 do 250
pracowników). – Organizatorzy
podkreślili, że działalność firmy
jest dowodem na to, że można

stworzyć silne przedsiębiorstwo,
które mimo licznych wyzwań,
umacnia się dzięki wytrwałej
pracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników – powiedział
Marian Cegielski, prezes ZUOS.
Jako wyróżnieni odznaczyli się
Państwo zarówno dobrymi wynikami ekonomicznymi, ale również
stworzeniem przyjaznych warunków pracy oraz umiejętności
dostrzeżenia potencjału swoich
pracowników – napisał Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego.

Pana firma stanowi prawdziwy
przykład , jak osiągać dobre wyniki ekonomiczne zachowując jednocześnie zasady etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu
– napisał z kolei Dariusz Drelich,
wojewoda pomorski.
W kategorii średnie przedsiębiorstwo wyróżniono także Szpitale
Tczewskie S.A., a wśród dużych
przedsiębiorstw – Flextronics.
Uroczysta Gala Evening połączona z wręczeniem nagród i
wyróżnień odbyła się 12 lutego
w AmberExpo w Gdańsku.

M.M.
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Prezydent Miasta Tczewa informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały
wywieszone:
• wykaz nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej
(dz. 140/11 , 141/6 obr. 15 stanowiące
całość gospodarczą o pow. 6672m2 ),
przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu na cele przemysłowe;
• wykaz nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie przy ul. Piotrowo (dz.
171, 49/2, 50 i 51 obr. 11 stanowiące
całość gospodarczą o pow. 3605m2 ),
przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne;
• wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Nad Wisłą w Tczewie,
oznaczonej nr dz. 589/2, Obr. 8, KW 
GD1T/00001279/8;
• wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych przy
ul. Bolesława Prusa w Tczewie, obr. 9,
dz. 611/3 oraz 611/4;
• wykaz nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ul. Królowej Jadwigi, zabudowanej garażem,
o powierzchni 36 m2, oznaczonej numerem działki 61/1, obr. 7, KW 18143,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę
w drodze bezprzetargowej.

1 marca

Uczcimy Żołnierzy Wyklętych
Prezydent Tczewa serdecznie zaprasza
na uroczystości z okazji Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1
marca 2016 r.
Godz. 11.00
– uroczystości pod tablicą przy Miejskiej Bibliotece Publicznej (od strony
ul. Kościuszki)
– przejście w kierunku ronda Żołnierzy
Wyklętych, do Parku Miejskiego
Godz. 12.00 – uroczystości przy Pomniku Ofiar Stalinizmu w Parku
Miejskim
– hymn państwowy
– wystąpienie przedstawiciela Konwentu Organizacji Kombatanckich,
– wystąpienie przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta,
– Słowo Boże
– składanie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy
– sygnał hejnalisty,
– podziękowanie za udział w uroczystości.
Współorganizatorzy:„Zawsze Solidarni”,
Klub „Gazety Polskiej”.

Konkurs rozstrzygnięty

Najpiękniejszy wystrój świąteczny

11 zgłoszeń wpłynęło na konkurs
na „Najpiękniejszy wystrój świąteczny”. 15 lutego prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki przekazał
nagrody laureatom.
7 zgłoszeń dotyczyło domków
jednorodzinnych, 3 – balkonów i
1 – otoczenia budynku. Do oceny
miejsc konkursowych powołana
została komisja, która dokonała
przeglądu wytypowanych posesji, balkonów. Do wykonania
świątecznego wystroju potrzebnych jest wiele lampek. Pan Lech
Nagórski, aby wystroić swój balkon użył 2100 lampek i 11 przedłużaczy. Efekt – piękna iluminacja i
pierwsze miejsce w konkursie.
– Dziękuję Państwu za udział w
konkursie – powiedział prezydent
M. Pobłocki. – Każda taka inicjatywa powoduje, że nasze miasto
jest ładniejsze. Mam nadzieje, że
zarazicie waszą pasją także sąsiadów i za rok będziemy mieli więcej
uczestników. Zapraszam do kolejnej edycji konkursu.

Wyniki konkursu
• w kategorii budynków wielomieszkaniowych – balkony
I miejsce – Lech Nagórski, ul. Rokicka 20C
I miejsce – Marianna Krzyżanowska, ul. Jagiełły 2A

M. Mykowska

Ogłoszenia

Ryszard Koszałka otrzymał nagrodę w kategorii otoczenie
budynków wielomieszkaniowych

II miejsce – Natalia Herold, ul.
Armii Krajowej 43A

III miejsce – Mirosława, Mariusz
Kaźmierczak, ul. Portowców

• w kategorii budynków wielomieszkaniowych – otoczenie
I miejsce – Ryszard Koszałka, ul.
Sobieskiego 9

Podziękowanie:
Barbara Szoła, ul. Broniewskiego,
Barbara Ziemann, ul. ks. Sychty,
Anna, Roman Trepczyk, ul. Portowców.

• w kategorii budynków jednorodzinnych
I miejsce – Elżbieta Orzechowska, ul. Starowiejska
II miejsce – Adam Stachurski, ul.
Starowiejska
II miejsce – Sylwia, Rafał Górscy,
ul. Ceglarska

Laureaci trzech pierwszych
miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody pieniężne w wysokości od 100 do
250 zł (w zależności od kategorii
i zdobytego miejsca).

M.M.

7 wniosków o dotacje na remont zabytków
D

o Urzędu Miejskiego wpłynęło 7 wniosków o udzielenie
dotacji z budżetu Gminy Miejskiej
Tczew na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia
30 września 2010 r. w sprawie
przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa do 10
stycznia 2016 r. wpłynęło do tut.
urzędu 7 wniosków o przyznanie
dotacji na 2016 r.:
• dot. obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków:
1. wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. W Tczewie o przyznanie
dotacji na prace konserwatorskie przy dwu rokokowych
konfesjonałach znajdujących
się w kościele parafialnym p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. przy
ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie

•
1.

2.

3.

4.

– nr w rej. zab. A/563 – kościół,
B–164/4 – konfesjonały
dot. obiektów położonych na
obszarze wpisanym do rejestru
zabytków:
wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.
Krótkiej 8 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji
frontowej budynku przy ul.
Krótkiej 8 w Tczewie
wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy ul. Krótkiej 2 w Tczewie
o przyznanie dotacji na wymianę pokrycia dachowego
z blachy falistej na dachówkę
ceramiczną w budynku przy
ul. Krótkiej 2 w Tczewie
wniosek właścicieli nieruchomości przy ul. Rybackiej 9 w
Tczewie o przyznanie dotacji
na remont elewacji, wymianę
opierzeń i obróbek blacharskich, parapetów, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej
parteru elewacji północnej w
budynku przy ul. Rybackiej 9
w Tczewie
wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
ul. Krótkiej 12 w Tczewie o
przyznanie dotacji na remont

elewacji frontowej budynku
przy ul. Krótkiej 12 w Tczewie
5. wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
ul. Lipowej 4 w Tczewie o
przyznanie dotacji na remont
elewacji frontowej, wymianę
stolarki drzwiowej w budynku
przy ul. Lipowej 4 w Tczewie
6. wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy
ul. Krótkiej 20 w Tczewie o
przyznanie dotacji na remont
elewacji frontowej budynku
przy ul. Krótkiej 20 w Tczewie
Wszystkie wnioski poddane
zostaną analizie pod względem
zgodności z ww. uchwałą i ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków opiece nad zabytkami
(z uwzględnieniem błędów/
braków formalnych i merytorycznych).
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miejska w Tczewie w
formie uchwały. Wszyscy wnioskodawcy powiadamiani zostaną
pisemnie o podjętych przez Radę
Miejską rozstrzygnięciach.
W budżecie na ten cel przeznaczono kwotę 50 000 zł.
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Budżet Obywatelski Tczewa 2016

19 projektów do realizacji
10 538 głosów oddano na projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego Tczewa. Do realizacji zakwalifikowało się 19
projektów.
głosowaniu wzięło udział
6 748 osób – o ponad 500
więcej niż przed rokiem. Ponieważ każdy mieszkaniec mógł zagłosować na dowolną liczbę projektów ze swojego okręgu, wielu
skorzystało z tej możliwości. Ostatecznie oddanych głosów było
10 538 (przed rokiem: 10 292).
Najmłodsi głosujący mieli 16 lat
(zgodnie z regulaminem, była to
dolna granica wieku), a najstarsza osoba – 98 lat. Mieszkańcy
Tczewa mieli możliwość zagłosowania na 37 projektów. Do realizacji zakwalifikowano te, które
uzyskały największą liczbę głosów, a jednocześnie mieszczą się
w kwocie przeznaczonej na dany
okręg. Ostateczne koszty będą
znane po przetargach, więc jeśli
pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby
realizowanych projektów. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
nie wyklucza również realizacji
innych zgłoszonych projektów,
w miarę możliwości finansowych
budżetu miasta. Tegoroczny Budżet Obywatelski, podobnie jak
przed rokiem, wynosi 1 mln zł.
• Głosowanie trwało od 22
grudnia 2015 roku do 10
stycznia 2016 r.
• Zagłosowało 6748 osób, w
tym 6045 w formie papierowej i 703 – przez Internet
• Oddano 10 538 głosów, w tym
9566 w formie papierowej i
972 – przez Internet
• Głosowali mieszkańcy w wieku
od 16 do 98 lat, najliczniej gło-

sującą grupą byli tczewianie w
wieku 30–40 oraz 45–60 lat.
• Najbardziej aktywni okazali się
mieszkańcy okręgu IV (Prątnica Suchostrzygi I) – oddali
3398 głosów
PROJEKTY DO REALIZACJI:

Okręg 1 (Bajkowe, Górki)
– 1793 głosy (17,01%)

• Wykonanie ozdób latarniowych iluminacji świątecznej
oświetlenia ulicznego na
skwerze 750-lecia Miasta
Tczewa, ul. Malczewskiego
– ul. Stanisławskiego oraz przy
kościele na ul. Nałkowskiej
• Plac bajkowy, zabawa, sport,
rekreacja – etap I

Okręg 2 (Bema, Czyżykowo,
Za Parkiem)
– 1347 głosów (12,78 %)

• Remont chodnika wzdłuż ul. E.
Orzeszkowej od nr 1 do nr 7
• Modernizacja chodnika w
ciągu komunikacji pieszej od
ul. Konarskiego 14 do ul. E.
Orzeszkowej 9
• Przebudowa chodnika wzdłuż
ul. Ceglarskiej, od ul. Nadbrzeżnej do ul. Ceglarskiej przy
wjeździe na boisko piłkarskie
– Plac do Street Workoutu

Okręg 3 (Stare Miasto)
– 111 głosów (1,05%)

• Budowa bieżni oraz skoczni (do
skoków w dal) w Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie na ul.
Obrońców Westerplatte 18

M. Mykowska

W

Plac zabaw i siłownia pod chmurką przy ul. Armii Krajowej to
jeden z efektów wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego

Okręg 4
(Prątnica, Suchostrzygi I)
– 3398 głosów (32,25%)

• Trzy elementy zabawowe na
terenie zabawowym pomiędzy blokami przy ul. Armii
Krajowej 51 i 53
• Siłownia „pod chmurką”
• Infrastruktura rekreacyjna na
ul. Jurgo, ul. Harcerskiej, ul.
Hanny Hass

Okręg 5 (Suchostrzygi II)
– 808 głosów (7,67%)

• Infrastruktura rekreacyjna na
ul. Armii Krajowej
• Modernizacja placu zabaw na
skwerku przy ul. Żwirki

Street Workout
• Budowa altany, parkingu oraz
remont schodów na osiedlu
Zatorze

Okręg 7 (Garnuszewskiego)
– 1550 głosów (14,71%)

• Remont schodów (pierwsze
od wiatraka) pomiędzy al.
Zwycięstwa 19 i 20
• Remont schodów (środkowe)
przy wieżowcu – al. Zwycięstwa 19
• Remont schodów wraz z balustradą (trzecie schody) przy al.
Zwycięstwa 18
• Plac zabaw dla dzieci między
blokami przy ul. Wyzwolenia
1 i Wyzwolenia 2

– 888 głosów (8,43%)

Okręg 8 (Nowe Miasto,
Kolejarz, Strzelnica)

• Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Flisaków a ul. Okrętową
oraz montaż zestawu urządzeń sprawnościowych typu

• Remont chodnika przy ul.
Mieszka I w Tczewie
Szczegółowe informacje dostępne
są na stronie: www.bo.tczew.pl

Okręg 6 (Zatorze, Staszica)

– 643 głosy (6,1 %)
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Krótko


Uwaga podatnicy

W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
jeśli całoroczny wymiar podatku od
nieruchomości, rolnego lub leśnego
nie przekracza 100 zł, to podatek jest
płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty


Nagrody prezydenta dla najlepszych
sportowców i trenerów
9 trenerów otrzymało nagrody, a 15 sportowców stypendia prezydenta Tczewa
za osiągnięcia w 2015 r. Ponadto przyznanych zostało 9 wyróżnień.

Radna pomoże wypełnić PIT

Bezpłatnej pomocy tczewianom w
rocznym rozliczaniu podatku PIT 36 i
37 udziela radna Gertruda Pierzynowska. Chętni mogą się zgłaszać
w każdy czwartek od godz. 16.00 do
17.00 w Spółdzielczym Domu Kultury
Suchostrzygi, przy ul. Żwirki 49.

Prezydent Miasta Tczewa informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie (II piętro) zostały
wywieszone:
 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
położonych przy ul. Retmańskiej w
Tczewie, oznaczonych nr dz. 28/34,
28/35, 28/36, 28/37, Obr. 2, KW 
GD1T/00007233/6.
 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
położonych przy ul. Pileckiego w
Tczewie, oznaczonych nr dz. 29/12,
29/13, 29/14, 29/15, Obr. 12, KW 
GD1T/00014980/9.
 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Stoczniowców w Tczewie,
oznaczonej nr dz. 227 oraz 684/1,
Obr.1, KW GD1T/00006183/3
 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie, oznaczonej nr 49, Obr. 10, KW 
GD1T/00016855/8.
 wykaz lokalu nr 13, stanowiącego
własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonego do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz najemcy,
położonego w Tczewie przy ulicy Królowej Jadwigi 6
 wykaz nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki – boks handlowy
nr 14, o pow. 13,00 m2 w hali nr 1,
oznaczonej numerem działki 32/34,
obręb 5, KW GD1T/00016850/3, przeznaczonej do oddania w najem, w
drodze przetargu, w celu prowadzenia
działalności handlowej.

M. Mykowska

Ogłoszenia

Stypendium otrzymała m.in. Maria Deptulska z Tczewskiego Stowarzyszenia Radioorientacji
Sportowej

U

roczystość uhonorowania
sportowców i trenerów odbyła się 27 stycznia w Urzędzie Miejskim. Nagrody i stypendia wręczali
wiceprezydent Tczewa Adam Urban oraz Mirosław Augustyn,
przewodniczący Rady Miejskiej.
– Gratuluję tak znaczących wyników i życzę Wam jak najwięcej wytrwałości na treningach i
kolejnych sportowych sukcesów
– powiedział wiceprezydent A.
Urban.
Nagrody finansowe są jednorazowe i wynoszą 700 zł, a stypendia w wysokości od 235 do
400 zł wypłacane będą przez 10
miesięcy.

Stypendia sportowe otrzymali:
• Patryk Baran, MKS Sambor,
lekkoatletyka
• Maria Deptulska, Tczewskie
Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej, radioorientacja sportowa
• Mateusz Fergon, KS Wisła
Tczew, boks
• Marcelina Forduńska, MKS
Sambor, lekkoatletyka
• Michał Jaszczerski, MKS
Sambor, pięciobój nowoczesny

• Daniela Kamińska, MKS
Sambor, triathlon
• Dominika Karolak, MKS
Sambor, pięciobój nowoczesny
• Kacper Kłos, KS Wisła Tczew,
boks
• Daniel Ławrynowicz, MKS
Sambor, pięciobój nowoczesny
• Sebastian Pabjan, KKS Unia
Tczew, wioślarstwo
• Kewin Pepliński, KS Wisła
Tczew, boks
• Patryk Sowiński, MKS Sambor, lekkoatletyka
• Kamil Sząszor, KS Arkadia,
bilard
• Oliwia Wett, MKS Sambor,
pływanie
• Marcel Żurawski, MKS Sambor, pływanie

Nagrody otrzymali trenerzy:
• Ryszard Kruża, KS Wisła
Tczew, boks
• Eugeniusz Markowicz, MKS
Sambor, lekkoatletyka
• Mariusz Marut, MKS Sambor, pięciobój nowoczesny
• Piotr Maziewski, MKS Sambor, pływanie
• Tadeusz Galiński, MKS
Sambor, lekkoatletyka

• Sławomir Gdaniec, MKS
Sambor, pięciobój nowoczesny
• Mariusz Grubich, KKS Unia,
wioślarstwo
• Damian Jewsienia, KS Wisła
Tczew, boks
• Józef Krawczykiewicz, MKS
Sambor, lekkoatletyka

Wyróżnienia otrzymali:
• Karol Arczewski, KKS Unia
Tczew, wioślarstwo
• Kamil Gajewski, SKT Sopot,
tenis
• Zuzanna Golicka, Pomorska
Liga Jeździectwa, jeździectwo
• Oskar Bonna, Tczewskie
Stowarzyszenia Radioorientacji Sportowej, radioorientacja sportowa
• Julia Sabiecka, SKK „Senshi”
Tczew, karate
• Miłosz Sabiecki, SKK „Senshi” Tczew, karate
• Natalia Stubba, SKK „Senshi”
Tczew, karate
• Weronika Szlagowska, UKS
Libero przy PSP nr 4 Starogard Gd., piłka siatkowa
• Miłosz Walkowiak, MKS
Sambor, triathlon.

M.M.
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Młodzieżowa Rada Miasta Tczewa już po ślubowaniu
Radni Młodzieżowej Rady
Miasta Tczewa złożyli ślubowanie
i wybrali prezydium. Nowym
przewodniczącym został Jakub
Kruszyński z I LO.

Po złożeniu ślubowania, przystąpiono do wyboru prezydium
MRM. Na przewodniczącego
wybrany został Jakub Kruszyński z I LO, jego zastępcą został
Aleksander Nitkowski z II LO,
sekretarzem – Damian Myszewski z ZSBiO, a członkami
prezydium – Paweł Kriger z I LO
i Julia Trzynska reprezentująca
Ruch Inicjatyw Obywatelskich
Tczewa.
Kadencja MRM wynosi trzy lata,
w przypadku rezygnacji lub
ukończenia reprezentowanej
szkoły przez któregoś z radnych,
na jego miejsce wchodzi kolejna
osoba z listy (wybory odbyły się
17 grudnia 2015 r.).
Członkowie Młodzieżowej Rady
Miasta Tczewa:
1. Julia Szafrańska		
Gimnazjum nr 1
2. Maria Kuchta
Gimnazjum nr 2

M. Mykowska (2)

Ślubowanie odbyło się w obecności prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej
– Mirosława Augustyna. Prezydent pogratulował młodym radnym wyboru i życzył aktywnej
działalności na rzecz tczewskiej
młodzieży.

3. Adrianna Wybraniec
Gimnazjum nr 3
4. Konrad Duszyński		
Gimnazjum Katolickie
5. Paweł Kriger			
I Liceum Ogólnokształcące
6. Jakub Kruszyński		
I Liceum Ogólnokształcące
7. Aleksander Nitkowski
II
Liceum Ogólnokształcące
8. Marek Arendt		
II
Liceum Ogólnokształcące
9. Bartosz Sieńkowski
Liceum Katolickie
10.Filip Gorlikowski		
Zespół Szkół Ekonomicznych
11.Patryk Saczuk			

Zespół Szkół Ekonomicznych
12.Paweł Gogulski		
Zespół Szkół Technicznych
13.Patryk Chrzonowski		
Zespół Szkół Technicznych
14.Beata Graczyk		
Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich
15.Paulina Kondracka
Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich
16.Bartosz Gren – Zespół Szkół
Budowlanych i Odzieżowych
17.Damian Myszewski		
Zespół Szkół Budowlanych
i Odzieżowych
18.Michał Czapiewski – Zespół

Placówek Specjalnych
Członkowie Młodzieżowej Rady
z ramienia organizacji pozarządowych:
1. Sandra Gąsiorowska – Parafia
Podwyższenia Krzyża Świętego
2. Julia Trzynska – Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa
3. Nikodem Bogdański – Związek Harcerstwa Polskiego.
Opiekunem MRM z ramienia dorosłej Rady Miejskiej jest Krzysztof Bejgrowicz.

M.M.

Krokiem poloneza na maturę
Uczniowie klas maturalnych z sześciu tczewskich szkół zatańczyli poloneza na Starym Mieście.

M

aturzyści zatańczyli na ulicach miasta już po raz trzeci. W tym roku w imprezie wzięli
udział uczniowie z sześciu szkół
ponadgimnazjalnych w Tczewie
(z I i II LO w Tczewie, Zespołu
Szkół Budowlanych i Odzieżowych, Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich, Zespołu Szkół
Ekonomicznych, Uniwersyteckiego Katolickiego LO).
Inicjatorem imprezy było Uniwersyteckie Katolickie Liceum
Ogólnokształcące, a wydarzenie
odbyło się przy wsparciu samorządów miasta i powiatu. W polonezie wzięło udział około 300
uczniów. Maturzyści wyruszyli

z parkingu przy ul. Ogrodowej
wzbudzając ogromne zainteresowanie przechodniów. Tanecznym
krokiem przeszli ul. Jarosława Dąbrowskiego, rozdzielili się na ul.
Mickiewicza i Krótkiej, by spotkać
się na pl. Hallera. Tam na scenie
czekali już samorządowcy miasta i powiatu oraz ks. prałat Piotr
Wysga. Wszyscy życzyli maturzystom powodzenia na egzaminie
dojrzałości. Prezydent Tczewa
Mirosław Pobłocki przygotował dla młodzieży upominek
– długopisy z napisem: „Matura
napisze się sama...”.

UKLO.

Zakończeniem imprezy był
koncert Konrada Mani, ucznia

A za rok kolejny polonez na
tczewskiej starówce. Już dzisiaj

zapraszamy przyszłorocznych
maturzystów.

M.M.
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stra ż mie j ska
w tczewie
Finał olimpiady
Uczniowie tczewskich szkół ponadgimnazjalnych – Daniel Gajewski, Robert
Raszeja, Damian Barsul i Wiktoria
Muza zakwalifikowali się do finału IX
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.
7 kwietnia, podczas uroczystego finału w
Kościerzynie najlepsi z najlepszych stawią czoła problemom porządkowym w
swoich gminach i przedstawią pomysły
na ich rozwiązanie. Ich zadaniem będzie
stworzenie własnej straży miejskiej na
miarę tych wyzwań i wyznaczenie jej
konkretnych zadań. Wszystkim tegorocznym finalistom życzymy powodzenia .
Organizatorami IX Olimpiady są Straż
Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Partnerzy
to: Urząd Miejski w Gdańsku (Wydział
Rozwoju Społecznego) oraz straże miejskie z województwa pomorskiego, które
uczestniczą w konkursie. W tym roku są
to formacje z: Sopotu, Rumi, Kwidzyna,
Starogardu Gdańskiego, Pelplina, Tczewa, Kościerzyny, Helu i Malborka.


Osadzeni sprzątają Tczew
Od kilku lat, dzięki współpracy miasta,
Straży Miejskiej i Aresztu Śledczego w
dbanie o czystość Tczewa włączeni są
skazani. Osadzeni z Aresztu Śledczego
w Starogardzie Gdańskim sprzątają nasze miasto. Osoby, które wychodzą poza
mury nie są przypadkowe. Więźniów
kwalifikuje do pracy personel Aresztu
Śledczego. Pozytywne decyzje dostają
tylko skazani mogący opuścić areszt
bez dozoru konwojenta. Więźniów
pilnują strażnicy miejscy. Pracują bez
wynagrodzenia i dobrowolnie, co ma
sprzyjać oddziaływaniu resocjalizacyjnemu oraz umożliwić osiąganie korzyści
społecznych. Skazani wykonują prace
polegające na: zamiataniu, sprzątaniu
trawników, placów, parkingów i chodników, zrywaniu nielegalnych plakatów
ze słupów i sygnalizatorów świetlnych,
przycinaniu krzewów i gałęzi drzew. W 
czasie opadów śniegu, odśnieżają chodniki, skuwają lód.
Kodeks Karny zezwala na nieodpłatne zatrudnienie skazanych na rzecz
samorządów i organów administracji
państwowej. Osadzeni każdorazowo muszą wyrazić zgodę na takie
zatrudnienie. Skazani sprzątają najbardziej newralgiczne miejsca , a co do ich
pracy nie ma żadnych zastrzeżeń. Należy
jednak podkreślić , że tego typu współpraca z Aresztem Śledczym nie zwalnia
właścicieli i administratorów nieruchomości od obowiązku przestrzegania
regulaminu czystości i porządku.


Tel. alarmowy 986
Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej
58 77 59 371

Straż Miejska posumowała 2015 rok

Certyfikat„Z mieszkańcami i dla mieszkańców”
Straż Miejska podsumowała działania w 2015 r. Był to rok, w którym
tczewska straż jako jedna z czterech w kraju otrzymała Certyfikat
standaryzacji i certyfikacji straży
miejskich i gminnych „Z mieszkańcami i dla mieszkańców”.
Certyfikat został przyznany tczewskiej Straży Miejskiej przez wojewodę pomorskiego za „wdrożenie
zbioru standardów, zasad i reguł,
które pozwalają funkcjonariuszom jak najlepiej współpracować z mieszkańcami. Potwierdza,
że Straż Miejska w Tczewie jest
jednostką spełniającą wymogi
opracowane przez pomorskich
specjalistów, a co za tym idzie
jest strażą skuteczną, sprawną i
dobrze zarządzaną.
• W 2013 r. Straż Miejska odnotowała 11 755 interwencji (10 531 w
2014 r.), z tego 5428 to zgłoszenia
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 2528 zgłoszonych zostało
przez operatorów monitoringu,
1515 przez dyżurnych Komendy
Powiatowej Policji w Tczewie, a
2284 to własne interwencje strażników.
• 175 osób (145 osób w 2014 r.) z
upojeniem alkoholowym: przewieziono do pogotowia socjalnego w Elblągu (76), do miejsca
zamieszkania (48), do policyjnej
izby zatrzymań (15), do szpitala
(2), do ogrzewali w Tczewie (24),
do ośrodków w Malborku i Gdańsku (10).
• Straż Miejska przeprowadziła
1075 wspólnych patroli z policją.
• 13 razy, funkcjonariusze straży
i policji przeprowadzali na terenie Tczewa wspólne działania
„Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego. 10 osób pouczono,
nałożono 83 mandaty karne.

• Osadzeni z Aresztu Śledczego w
Starogardzie Gdańskim w 2015 r.
zebrali 799 worków o poj. 120 l. oraz
22 przyczepy ciągnikowe odpadów
z terenów zielonych, skwerów,
chodników i innych miejsc publicznych. Ponadto pracowali m.in.
przy koszeniu traw, odchwaszczaniu chodników, usuwaniu śmieci z
miejsc przebywania bezdomnych,
zbierali liście, gałęzie po obcinkach
drzew i inne odpady zielone.
Średnio na terenie Tczewa pracowało 2 skazanych, przez 132 dni.
• Doprowadzono do usunięcia z
ulic Tczewa 26 długo nieużytkowanych samochodów i wraków.
• W 2015 r. dzielnicowi strażnicy
miejscy pełnili służbę na osiedlach:
– Suchostrzygi i Bajkowe
– Śródmieście i Zatorze
– Stare Miasto i Czyżykowo.
Dzielnicowi pracujący na os. Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 469
interwencji własnych oraz 450
zleconych (przez administracje,
dyżurnych Straży Miejskiej, mieszkańców), nałożyli 186 mandatów
karnych na łączna kwotę 13 700
zł, wystawili 131 wezwań dla
sprawców wykroczeń, pouczyli
278 osób.

Priorytety na 2016 r.
• Profesjonalne i konsekwentne działania straży dążące do
utrzymania certyfikatu jakości straży.
• Doskonalenie zawodowe strażników w związku ze zmieniającymi się przepisami.
• Realizacja porozumienia z Policją: działania z Wydziałem
Ruchu Drogowego, Wydziałem ds. Nieletnich, Wydziałem
Prewencji KPP Tczew
• Promowanie Straży Miejskiej poprzez pokazywanie
społeczności lokalnej, jakie zadania realizuje Straż oraz
zachęcanie mieszkańców do udziału w planowaniu i rea-

•
•
•
•
•

Na terenie Śródmieścia i Zatorza
dzielnicowi podjęli 379 interwencji własnych, 772 zlecone, nałożyli
191 mandatów na łączną kwotę
16 300 zł, wystawili 129 wezwań
dla sprawców wykroczeń, pouczyli 136 osób.
Na Starym Mieście i Czyżykowie
dzielnicowi podjęli 391 interwencji własnych, 833 zlecone, nałożyli 132 mandaty na łączną kwotę
10 100 zł, wystawili 153 wezwania
dla sprawców wykroczeń, pouczyli 318 osób.
• 98 nagrań z monitoringu przekazano Komendzie Powiatowej Policji. W większości dotyczyły one
kolizji i wypadków drogowych,
kradzieży i uszkodzenia mienia,
pobić, były też nagrania rozbojów,
uszkodzenia samochodów.
• Funkcjonariusze podjęli 381 interwencji związanych z egzekwowaniem przepisów związanych z
trzymaniem psów. Za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów nałożono 34 mandaty
karne na łączna kwotę 2500 zł,
za niesprzątanie po psach – 16
mandatów na łącznie 850 zł. Pouczono 84 osoby. Do schroniska
dla zwierząt przekazano informacje o 90 psach bez opieki.

lizowaniu wspólnych inicjatyw mających na celu poprawę
bezpieczeństwa i porządku w mieście.
Propagowania postaw obywatelskich w ramach profilaktyki
szkolnej i pozaszkolnej.
Egzekwowanie przepisów w związku z trzymaniem psów.
Kontrola placówek handlowych w zakresie zawierania
umów na wywóz nieczystości stałych.
Dalsza współpraca z Aresztem Śledczym w Starogardzie
Gdańskim – wykorzystanie skazanych do prac porządkowych na terenie miasta.
Egzekwowanie zakazu wywieszania wszelkiego rodzaju
ogłoszeń w miejscach do tego niewyznaczonych.
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Zmarł Prof. Kazimierz Denek – Honorowy
Obywatel Miasta Tczewa

Konkurs fotograficzny

„Cztery pory roku w Tczewie”
Rozpoczynamy III edycję Konkursu
Fotograficznego „Cztery pory roku
w Tczewie – KALENDARZ 2017”.

roga życiowa prof. zw. dra
hab. Kazimierza Denka rozpoczęła się 12 listopada 1932
roku w Krzemieńcu. Wojenne
losy przywiodły go do Tczewa,
gdzie w latach 1949–1953 był
wychowankiem Domu Dziecka
i uczniem Państwowego Liceum
Administracyjno–Handlowego.
Prof. Kazimierz Denek spotkał
w swoim życiu znakomitych nauczycieli i opiekunów. Jego wychowawczynią była pani Olimpia
Swianiewicz – nauczycielka biologii i geografii. W szkole opiekowała się Kołem Krajoznawczym
Młodzieży Szkolnej Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego,
do którego już w klasie pierwszej wstąpił Kazimierz Denek,
a w latach 1950–1952 był jego
przewodniczącym. Koło było w
tym czasie organizatorem wielu
biwaków, rajdów i wycieczek.
W latach 1953–1957 Kazimierz
Denek studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Po
ukończeniu studiów, w latach
1957–1958 pracował jako nauczyciel arytmetyki gospodarczej,
ekonomiki handlu, księgowości,
statystyki i planowania w swojej
tczewskiej szkole. Doświadczenia zdobyte w Kole Krajoznawczym Młodzieży Szkolnej PTK
wykorzystał przy organizowaniu
Szkolnego Koła Krajoznawczo–
Turystycznego im. Benedykta Dybowskiego, którego opiekunem
był do 1958 roku. Równocześnie
pełnił funkcję prezesa Koła PTTK
Nr 8 zrzeszającego nauczycieli Technikum Ekonomicznego
oraz sekretarza Oddziału PTTK
w Tczewie. W latach 1959–1966
był nauczycielem przedmiotów
ekonomicznych w Technikum
Handlowym, a następnie w Liceum Ekonomicznym im. Oskara
Langego w Poznaniu. Tam także
założył Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne im. Leopolda
Węgrzynowicza.
W 1965 roku uzyskał stopień
doktora nauk ekonomicznych. W
1966 r. został adiunktem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Na Wydziale Filozoficzno–Historycznym tej uczelni
uzyskał w 1972 roku habilitację.
W latach 1975–2003 kierował
Zakładem Dydaktyki Ogólnej.
W 1980 roku został profesorem

nadzwyczajnym, a w 1989 roku
profesorem zwyczajnym.
Swoje zainteresowania naukowo–badawcze profesor Kazimierz Denek koncentrował
wokół problemów: dydaktyki,
pedeutologii (kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli), przemian w
edukacji, aksjologii i teleologii w
pedagogice, ekonomiki kształcenia, krajoznawstwa i turystyki. Od
1978 roku przewodniczył Radzie
Programowej miesięcznika krajoznawczo–turystycznego „Poznaj
swój kraj”. Był również członkiem
rad redakcyjnych wielu innych
czasopism.
Prof. Denek był autorem i współautorem dziesiątek publikacji.
Opublikował ponad tysiąc rozpraw, studiów, artykułów i recenzji. Swoje wyniki badań i przemyślenia publikował na łamach
ponad pięćdziesięciu czasopism
polskich i zagranicznych. Znaczące miejsce zajmują opracowania
w języku angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, słowackim i czeskim.
Wyrazem uznania zasług, jakie
profesor Kazimierz Denek położył w zakresie edukacji i nauk o
niej oraz krajoznawstwa i turystyki było m.in. dwukrotne nadanie
przez Międzynarodowe Centrum
Biograficzne w Cambridge tytułu
„Międzynarodowego Człowieka
Roku” (1991/1992 i 1995/1996)
oraz przyznanie przez Biuro
Międzynarodowych Badań
Amerykańskiego Instytutu Biograficznego prestiżowego tytułu
„Człowieka Roku” 1993.
Profesor Kazimierz Denek utrzymywał stały kontakt z Tczewem,
przede wszystkim z Zespołem
Szkół Ekonomicznych i Domem
Dziecka, uczestniczył w szkolnych
uroczystościach, spotkaniach z
młodzieżą i nauczycielami przekazując im swoje refleksje z pobytu w szkole oraz wygłaszając
prelekcje na różne tematy.
W 1998 r. Rada Miejska w Tczewie
nadała prof. Denkowi najwyższe
wyróżnienie „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”. W swojej
uchwale tczewski samorząd
podkreślił niezwykle bogatą
twórczość i wybitne osiągnięcia

Przemysław Zieliński

D

Roman Hudzik

4 lutego zmarł Kazimierz Denek – prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor honoris causa
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.

naukowo–dydaktyczne i turystyczno–krajoznawcze oraz promowanie miasta Tczewa w kraju
i za granicą.
Za swoją pracę i działalność
naukową, dydaktyczną, wychowawczą i krajoznawczo–turystyczną Profesor Kazimierz
Denek odznaczony został m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi (1978),
Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski (1981) i Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski (2001). Otrzymał też Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Medal Akademii Bydgoskiej im.
Kazimierza Wielkiego, Akademii
Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Uniwersytetu Szczecińskiego,
Akademii Obrony Narodowej w
Warszawie oraz wiele odznaczeń
turystyczno–krajoznawczych i
nagród. Otrzymał również tytuł
doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu (2003) i Instytutu Regionalnej Administracji i Ekonomiki w Kirowogradzie na Ukrainie
(2004).
Profesor Kazimierz Denek cieszył
się od dawna dużym szacunkiem
i uznaniem, nie tylko w świecie
naukowym pedagogów oraz
znawców turystyki i krajoznawstwa, lecz także czytelników jego
ogromnego dorobku naukowego. Dzieło profesora Kazimierza
Denka – to nieustanne budzenie
innych do godnego i twórczego
życia, a jego największym wyznacznikiem i darem jest mądrość umysłu i serca. Działania
profesora ukierunkowane były
na tworzenie nowych wartości.
W różnych okolicznościach życia
i w różnych sytuacjach granicznych profesor Kazimierz Denek
był zawsze sobą, tego też uczył
swoich uczniów.

Kazimierz Ickiewicz

Do dotychczas obowiązującego regulaminu wprowadzamy
dwie zmiany – nagrody będą nie
rzeczowe, ale finansowe. Pula
nagród to 3,5 tys. zł. Ponadto
na konkurs można złożyć więcej
zdjęć – maksymalnie 8.
Tak jak we wcześniejszych edycjach zdjęcia powinny przedstawiać Tczew w czterech porach
roku. Mogą to być fotografie
przedstawiające ciekawe, urokliwe miejsca, ale też wydarzenia
plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie
muszą być wykonane w 2016 r.,
ale powinny przedstawiać stan
aktualny.
Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów
Tczewa, a zwycięskie fotografie
posłużą do wykonania kalendarza na 2017 rok.
Konkurs ma charakter otwarty.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego
(Biuro Rzecznika Prasowego) do
31 października 2016 r. z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
Prace konkursowe powinny być
dostarczone w postaci odbitek
na papierze fotograficznym o
wymiarach 20x30 cm oraz na
nośniku CD.
Każdy uczestnik zgłasza od 4 do
8 fotografii poziomych w formacie cyfrowym o rozdzielczości
przynajmniej 300 dpi, uwzględniających wszystkie pory roku.
Zdjęcia, które zostaną zgłoszone
na konkurs, nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani
zgłaszane do innych konkursów.
Prace konkursowe, zarówno w
postaci odbitek jak i na nośniku
CD, należy oznaczyć imieniem i
nazwiskiem autora oraz tytułem
lub opisem zdjęcia oraz datą i
miejscem jego wykonania.
Warunkiem wzięcia udziału w
konkursie jest przekazanie wraz
z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę
zgłoszenia, której wzór stanowi
załącznik do regulaminu można
pobrać w siedzibie organizatora
lub ze strony internetowej www.
wrotatczewa.pl
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Dzień Tczewa – wyróżnienia i nagrody
Klaus Kosowski i Marek Moszyński – Tczewianami Roku 2015, Kazimierz
Zimny – Honorowym Obywatelem Miasta Tczewa.
– Jestem zaskoczony tym wyróżnieniem. Nieczęsto zdarza się, ze
władze miasta dostrzegają tych,
którzy pracują blisko ziemi i tych,
którzy zajmują się praca naukowa
– powiedział Marek Moszyński.
– Dziękuje panu prezydentowi
za to wyróżnienie i dziękuję tym,
którzy mnie ukształtowali – moim
nauczycielom.
Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa otrzymał
Kazimierz Zimny – za etycznie
wzorową postawę sportowca,
trenera i działacza sportowego,
którego osiągnięcia sportowe i
umiejętności zawodowe wpływały na promocję miasta Tczewa w
kraju i za granicą.

M. Mykowska (3)

Klaus Kosowski, prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz
Marek Moszyński, wiceprezes
Polskiej Agencji Kosmicznej otrzymali nagrody prezydenta Tczewa
– „Tczewianin Roku 2015”. Klaus
Kosowski został nagrodzony za
to, że Tczew zasłynął jako miasto
rodzinnych ogrodów działkowych
podczas organizacji Krajowych Dni
Działkowca, za promocję Tczewa
wśród działkowców z całego kraju,
za dbałość o zielone płuca miasta,
a Marek Moszyński – za promocję Tczewa w kosmicznym wymiarze, za wkład w rozwój polskiej
nauki w dziedzinie użytkowania
przestrzeni międzygwiezdnej oraz
za to, że z Tczewa wszędzie blisko,
nawet do gwiazd.

Nagrodę „Tczewianin Roku 2015” otrzymali Klaus Kosowski i
Marek Moszyński

Kazimierz Zimny jest biegaczem
długodystansowym urodzonym
w Tczewie. Pod okiem znanego
trenera Józefa Żylewicza osiągnął
swój największy sukces, zdobywając na Igrzyskach Olimpijskich
w Rzymie w 1960 roku w biegu
na 5000 metrów, brązowy medal. Jest także złotym medalistą
Mistrzostw Polski i Europy.
Alicja Słyszewska została uhonorowana Pierścieniem Mechtyldy – wyróżnieniem Kociewskiego
Kantoru Edytorskiego.
Nagrody i wyróżnienia wręczone
zostały podczas uroczystej sesji
Rady Miejskiej – w Dniu Tczewa,
30 stycznia.

Honorowy Obywatel Miasta Tczewa – Kazimierz Zimny

Podczas sesji, wiceprezydent
Adam Urban, przypomniał wy-

darzenia, których świadkami byliśmy w ubiegłym roku w Tczewie
– 2015 r. był dla Tczewa kolejnym
rokiem rozwoju. Zrealizowaliśmy kilka ważnych inwestycji
– budowę ostatniego etapu al.
Kociewskiej, remont ul. Wigury,
gruntowną modernizację sali
gimnastycznej przy SP 5. Znacząco poprawiła się infrastruktura
rowerowa, za co m.in. otrzymaliśmy nagrodę „Gmina przyjazna
rowerzystom” – powiedział wiceprezydent A. Urban.
Kazimierz Ickiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej mówił o tym, czym jest patriotyzm.
Uroczystą sesję uświetnił krótki
występ gitarowy Bartosza Paprota.

M.M.

Lata dwudzieste, lata trzydzieste… w Tczewie
Promocja książki „Kulisy międzywojennego Tczewa 1920–1939” rozpoczęła obchody tegorocznego święta miasta.

A

utorem publikacji jest Józef
Ziółkowski. Wydawnictwo
towarzyszy wystawie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy „20 lat wolności.
Tczew 1920–1939”.
Autor opisał przedwojenny Tczew,
przytaczając artykuły zaczerpnięte z
dawnej prasy, przeważnie z„Dziennika Tczewskiego” (późniejszego
„Gońca Pomorskiego”). Poruszone
zostały zagadnienia dotyczące życia
politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Tczewa w
latach dwudziestych i trzydziestych.
Barwną narrację uzupełniły reprodukcje zdjęć i dokumentów, z których część nie była dotąd nigdzie
publikowana. Walor publikacji stanowią liczne anegdoty, nieznane
szerszemu odbiorcy.

Na promocję książki, która odbyła się 27 stycznia w Fabryce
Sztuk, przybyło liczne grono
miłośników historii Tczewa. Organizatorzy promocji przygotowali wiele niespodzianek wprowadzających gości w klimat lat
dwudziestych. Gości przywitał
prezydent Tczewa Mirosław
Pobłocki, który wcielił się w rolę
przedwojennego burmistrza oraz
Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk. Józef Ziółkowski oraz
Małgorzata Kruk przypomnieli
wiele ciekawostek z międzywojennego Tczewa – większość z
nich czytelnicy odnajdą w książce. Adrianna Myszkiewicz zaśpiewała największe szlagiery
dwudziestolecia, Szkoła Tańca
Stakato zaprezentowała tańce z
tamtych lat.

Do przeczytania książki zachęcał prezydent Mirosław Pobłocki

Książkę „Kulisy międzywojennego Tczewa 1920–1939” można

nabyć w Fabryce Sztuk (10,20 zł)

M.M.
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Święto miasta z gen. Hallerem
Inscenizacja historyczna, przemarsz i otwarcie wystawy o XX–leciu międzywojennym uświetniły
obchody święta miasta.

Inscenizacja na pl. Hallera, przypominającą wkroczenie do Tczewa Błękitnej Armii gen. J. Hallera
w 1920 r., przygotowana została
przez Szkolną Grupę Rekonstrukcji Historycznej w barwach 145.
Pułku Piechoty Strzelców Kresowych – Błękitną Armię gen. Józefa Hallera przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 6 im.
Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz Fabrykę Sztuk. Rekonstruktorzy wspólnie odtworzyli
powitanie wojska na staromiejskim Rynku przez tymczasowego
burmistrza Władysława Orcholskiego (w tej roli wiceprezydent
Tczewa Adam Urban) i działacza
społeczno–narodowego Tomasza Pokorniewskiego (w tej roli
Zdzisław Bergiel z Fabryki Sztuk)
oraz pobyt gen. Józefa Hallera (w
tej roli Adam Wasilewski – emerytowany nauczyciel z ZSO nr 6
w Radomiu), któremu wiązankę
kwiatów wręczyła panna Krzemieniecka (odegrana przez Karolinę Ziółkowską). Narratorem
był dr Adam Duszyk z ZSO nr 6
w Radomiu. O oprawę muzyczną
zadbał szczycący się długoletnią
tradycją Chór Męski „Echo”. W rolę
tczewian witających polskich
żołnierzy wcieliła się młodzież
z Zespołu Szkół Katolickich w
Tczewie.
Organizatorów inscenizacji
wsparli również: Urząd Miejski w
Tczewie, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, Zakład Usług
Komunalnych w Tczewie, Straż
Miejska i Komenda Powiatowa
Policji w Tczewie.

M. Mykowska (3)

Organizacją wszystkich tych
atrakcji zajęła się tczewska Fabryka Sztuk.

Błękitna Armia na pl. Hallera

były w mieście 30 stycznia 1920
roku.
Miejsce inscenizacji i trasę przemarszu zdobiły biało–czerwone
flagi, wszystko po to, by oddać
klimat wydarzeń z powrotu Tczewa do Macierzy w 1920 roku.

Przemarsz ulicami miasta

Z placu Hallera , uczestnicy i widzowie inscenizacji przeszli do
Fabryki Sztuk.
Z okien biblioteki, Urzędu Miejskiego i Fabryki Sztuk słychać
było pieśni marszowe. Zostały
zawieszone transparenty z napisami: „Niech żyje Polska”. Z kolei
na słupie ogłoszeniowym na placu Hallera pojawiły się odezwy
gen. Hallera do mieszkańców Pomorza z 1920 roku, rozdawane
były okolicznościowe śpiewniki.
Błękitna Armia wkraczała przez
bramę powitalną, stylizowaną
na wzór bram, które ustawione

W Fabryce Sztuk otwarta została
niezwykła wystawa: „20 lat wolności. Tczew 1920–1939” pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy. Otwarcia dokonał wiceprezydent Adam Urban
i komisarz wystawy Józef Ziółkowski poprzez naklejenie afisza
na słupie ogłoszeniowym.
To kolejna ekspozycja historyczna przedstawiająca dzieje Tczewa. Tym razem zostały poruszone
najważniejsze aspekty z okresu
międzywojennego: powrót Tczewa do Polski w 1920 roku, życie
polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne. Jak powiedziała
Alicja Gajewska, dyrektor Fabryki Sztuk, jest to już 277. wystawa
otwarta w tej placówce, a 48.
wystawa historyczna.
Wystawa jest czynna do 31 grudnia 2018 roku w siedzibie Fabryki Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4.
Więcej na temat wystawy – na
str. 18.

Gen. Hallera (Adama Wasilewskiego) powitali na rynku burmistrz
Tczewa (w tej roli Adam Urban) oraz Tomasz Pokorniewski
(Zdzisław Bergiel)

Zwieńczeniem obchodów Dnia
Tczewa był koncert Anity Lipnickiej, zorganizowany przez
prezydenta miasta.
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Wybieramy szkołę podstawową
Tczewskie szkoły podstawowe i gimnazja rozpoczynają rekrutację uczniów na następny rok szkolny. Poniżej prezentujemy ofertę poszczególnych jednostek edukacyjnych,
które oprócz nauczania proponują swoim podopiecznym zajęcia dostosowane do ich
potrzeb i zainteresowań.
SZKOŁY PODSTAWOWE

sportowa Szkoła
Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Gdańska 2
tel./fax 58 777–2–888,
58 777–29–81
ssp2tczew1@wp.pl,
www.ssp2tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Robert Kraska
 liczba uczniów: 644
 liczba oddziałów: 31
 klasy profilowane:
sportowa o profilu pływanie,
integracyjna
• klasy I–III
– koła przedmiotowe:
pogłębiające wiedzę i umiejetności uczniów zdolnych
– matematyczne, ortograficzne, przyrodniczo–ekologiczne, językowe
– j. angielski, j. niemiecki
– koła zainteresowań: taniec
towarzyski, papieroplastyka, sensoplastyka, origami,
rękodzieło artystyczne
– zajęcia sportowe: pływanie,
zajęcia ruchowe kształtujące
prawidłową postawę, sportowe w ramach programu Mały
Mistrz, koło sportowe
• klasy IV–VI
– koła przedmiotowe:
przygotowanie do testów
z j. polskiego, matematyki i
j. angielskiego po VI klasie,
j. angielski, j. niemiecki,
historyczne, matematyczne,
przyrodniczo–ekologiczne
– koła zainteresowań: dziennikarskie, filatelistyczne, chór
szkolny, plastyczne, taniec
towarzyski, nauka gry na
gitarze, Przyjaciół Biblioteki, Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, teatr „Pacynka”
– zajęcia sportowe: pływanie,
piłka ręczna, koło sportowe

M. Mykowska (2)

 zajęcia pozalekcyjne:

– zajęcia specjalistyczne
(kl. I–VI): logopedyczne,
gimnastyka korekcyjna,
rewalidacja, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa,
zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, biblioterapia,
socjoterapia, ruch rozwijający Weroniki Sherborne
– programy i projekty: Odyseja Umysłu, Tapori, Kidspeak
– warsztaty kulturowe,
Czytamy razem, Owoce i warzywa w szkole, Bezpieczny
pierwszoklasista, Szkoła dla
rodziców i wychowawców
– programy profilaktyczno–wychowawcze: Cukierki,
Magiczne kryształy, Spójrz
inaczej
• Szkoła dostosowana do
potrzeb uczniów niepełnosprawnych: winda, podjazdy,
toalety, posiada bus dowożący uczniów niepełnosprawnych do szkoły i domu.
średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 63 proc.*

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Adama Mickiewicza
ul. Obr. Westerplatte 18
tel./fax 58 531–35–27
sekretariat.sp5@wp.pl
www.sp5tczew.edupage.org
dyrektor: Gabriela Makać
 liczba uczniów: 566
 liczba oddziałów: 24
 zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I–III – Mały omnibus,
Trening czyni mistrza – zajęcia rozwijające z matematyki
i przyrody, Klub zdrowusiów,
Klub czytelnika, zajęcia
dramowe „Stop klata”, koło
teatralne, Czytam bo lubię,
gry i zabawy utrwalające
j. angielski, Mały tropiciel
– zajęcia przyrodnicze, Klub
młodego odkrywcy, zajęcia
wyrównawcze
• klasy IV–VI – zajęcia rekreacyjno–ruchowe, koło dziennikarskie, Młodego internauty,
teatralne, BRD, przyrodnicze,
matematyczne, religijne „Anioł

Stróż”, fotograficzne „Perspektywa”, zespół muzyczny,
Z matematyką za pan brat,
zajęcia wyrównawcze
średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 62 proc.

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Stanisława Staszica
ul. Stoczniowców 15a
tel./fax 58 531–35–06
sp7tczew1@wp.pl
www.sp7tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Jan Kur
 liczba uczniów: 292
 liczba oddziałów: 15
 zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I–III – terapia pedagogiczna, gimnastyka
korekcyjna, kółko teatralno–regionalne, miłośników origami, ekologiczne,
misyjne, plastyczne, zajęcia
wyrównawcze, rozwijające
zdolności i zainteresowania
„Asy z naszej klasy”
• klasy IV–VI – koło matema-

Edukacja • 13

Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Luty 2016

i gimnazjalną
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Bronisława Malinowskiego

tyczne, teatralne, historyczno–regionalne, redakcyjne
„Zwariowana siódemka”,
turystyczne, informatyczne, chór, gitarowe, Klub
Przyjaciół Biblioteki, zajęcia
wyrównawcze z j. polskiego,
matematyki i j. angielskiego,
terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna

ul. Topolowa 23
tel./fax 58 531–60–70,
58 532 63–81
sekretariat@sp12tczew.pl
www.sp12tczew.pl
dyrektor: Lidia Wasielewska

średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 66 proc.

 liczba uczniów: 1236
 liczba oddziałów: 50

Szkoła Podstawowa nr 8
im. św. Wojciecha w Tczewie
ul. Armii Krajowej 70
tel./fax 58 531–65–19
sp8.tczew@interia.pl
www.sp8tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Bożena Dudzińska
 liczba uczniów: 401
 liczba oddziałów: 19
 zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I–III – koło plastyczne,
ekperymentalne, dziennikarskie, gimnastyka korekcyjna,
trening twórczości, Mali badacze, terapia pedagogiczna
• klasy IV–VI – koło dziennikarskie, teatralne, ekologiczne, przyrodnika–podróżnika,
SKS, chór, klub filmowy,
terapia pedagogiczna
średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 59 proc.

Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
im. płk. Stanisława Dąbka
ul. M. Konopnickiej 11
tel./fax (58) 531–17–07
sp10tczew@wp.pl
www.sp10tczew.edupage.org
dyrektor: Iwona Kardasz
 liczba uczniów: 822
 liczba oddziałów: 36
 klasy profilowane: sportowa
o profilu lekkoatletycznym,
rozszerzony język niemiecki,
integracyjna
 zajęcia pozalekcyjne :
• klasy I–III – chór, koło przyjaciół książki, plastyczno–czytelnicze, plastyczne „Plastyka
dla smyka”, regionalne „Samborowe Dzieci”, recytatorskie,
małego czytelnika, ekolo-

 klasy profilowane: klasy
sportowe o profilu piłka
ręczna
giczne, artystyczno–muzyczne, artystyczno–teatralne,
teatralne „Scena młodego
aktora”, misyjno–turystyczne, matematyczne, gier
logiczno–planszowych,
przyjaciół integracji, małego
Europejczyka, j. angielskiego,
j. niemieckiego, plastyczno–techniczne “Papierowe
cuda”, plastyczne z elementami rękodzieła, Klub
Przyjaciół Zdrowia, Klub Gier
Planszowych, zajęcia sportowo–rekreacyjne, gimanstyka
korekcyjna, a dla uczniów
klas 2 –zabawy logiczne
• klasy IV–VI – chór „Carpe Diem”, koło gitarowe,
redakcyjne, komunikacyjne, miłośników zwierząt,
radiowe –audycje w radiu
„Głos”, miłośników żywego
słowa, przyjaciół książki,
ekologiczne, przyrodnicze,
ekologiczno–turystyczne,
historyczno–regionalne, j.
angielskiego, j. niemieckiego,
wymiany polsko–niemieckiej,
polonistyczne, matematyczne, szachowe
• klasy I–VI
– zajęcia specjalistyczne:
terapia zajęciowa, pedagogiczna, psychologiczna,
biblioterapia, rewalidacja,
socjoterapia, zajęcia logopedyczne, wyrównawcze
– zajęcia sportowe: nauka
pływania (kl. 2), zajęcia sportowo–rekreacyjne, gimnastyka korekcyjna
– programy i projekty: wymiana młodzieży polsko–niemieckiej, „Czytanie językiem
młodego pokolenia” – projekt
literacko–czytelniczy, „Książki

naszych marzeń”, maraton
czytelniczy, Szkolny tydzień
przeciwdziałania agresji i
przemocy, Szkolny tydzień
profilaktyki uzależnień, Owoce w szkole, Mleko dla szkół,
Bezpieczny Puchatek, Czytające szkoły, Mamo, tato – piję
wodę, Mały mistrz, kampania
„Ja czytam”, Śniadanie daje
moc, Cukierki, Spójrz inaczej,
zbiórka surowców wtórnych
• Szkoła posiada bus dowożący
uczniów niepełnosprawnych,
wyposażona jest w windę i
podjazdy.
średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 66 proc.

Szkoła Podstawowa nr 11
im Mikołaja Kopernika

 język angielski (w kl. IV–VI
– podział na grupy
wg zaawansowania)
 zajęcia lekcyjne w godzinach
8.00–14.30
 zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I–III
– koła zainteresowań: plastyczne, techniczne, sportowe,
taneczne, muzyczne, teatralne, matematyczne, przyrodniczne, europejskie, nauka
pływania w kl. 2 w ramach
godziny WF
– zajęcia specjalistyczne:
logopedyczne, dydaktyczno–
wyrównawcze, korekcyjne
dla dzieci z wadami postawy,
terapia pedagogiczna
• klasy IV–VI –

• klasy IV–VI – redakcyjne
„Niebieski mundurek”, matematyczne, polonistyczne,
przyrodnicze, Klub Młodego
Odkrywcy, chór, historyczne,
j. angielskiego, programistyczne, teatralne, sportowe

– koła przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, j.
angielskiego, przyrodnicze,
historyczne, informatyczne
– koła zainteresowań: dziennikarskie, miłośników zwierząt, młodych odkrywców,
regionalne, kultury krajów
anglojęzycznych
– koła artystyczne: teatralne,
teatralne w j. angielskim, plastyczno–teatralne, plastyczne, dziewiarskie, szachowe,
taneczne, origami, szalonych
robótek ręcznych, muzyczne
– zajęcia sportowe: rekreacyjno–sportowe, gry zespołowe,
tenis stołowy, piłka siatkowa,
aerobik, gry i zabawy sportowe, piłka nożna, taniec
– zajęcia specjalistyczne:
logopedyczne, dydaktyczno–wyrównawcze, profilaktyczne, terapia pedagogiczna

średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 70 proc.

średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 72 proc.*

ul. Saperska 12
tel./fax 58 531–59–52
sp11tczew@wp.pl
www.sp11tczew.pl
dyrektor: Marek Trzciński
 liczba uczniów: 814
 liczba oddziałów: 33
 zajęcia pozalekcyjne:
• klasy I–III – redakcyjne
„Różowy berecik”, sportowe,
Mały Mistrz, chór, dydaktyczno–wyrównawcze, logopedyczne, terapia
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SZKOŁY GIMNAZJALNE

Gimnazjum nr 1
im. gen. J.H. Dąbrowskiego
ul. Czyżykowska 69
tel./fax 58 531–17–63
gim1.tczew@wp.pl
www. gim1tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Aleksandra Jędrzejewska
 liczba uczniów: 600
 liczba oddziałów: 24
 klasy profilowane:
j. angielski rozszerzony,
matematyczno–fizyczno–informatyczna

 koła przedmiotowe: historyczne, wos, biologiczne,
chemiczne, fizyczne, matematyczne, geograficzne, j.
angielskiego, j. niemieckiego
 koła zainteresowań:
muzyczne, turystyczne,
teatralne, samorządności,
techniczno–informatyczne,
wolontariatu, czytelnicze,
liturgiczne
 zajęcia sportowe:
koszykówka,siatkówka, piłka
nożna, gry zespołowe
 zajęcia specjalistyczne:
socjoterapeutyczne, doradztwo zawodowe

M. Mykowska

 zajęcia wyrównawcze: z
j. polskiego, historii, wos,
biologii, chemii, fizyki, matamatyki, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego

 liczba uczniów: 261

dyrektor: Tomasz Szulc

 liczba oddziałów: 13

 liczba uczniów: 668

 klasy profilowane: sportowe, terapeutyczne, programowanie komputerowe

 liczba oddziałów: 27

 koła przedmiotowe:
plastyczne, informatyczne,
biologiczno–ekologiczne,
historyczne, geograficzne

Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2015 r.:

 koła zainteresowań: teatralne, biblijne, sceniczno–wokalne, fotograficzne
 zajęcia sportowe: siatkówka,
piłka nożna, lekkoatletyka
Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2015 r.:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

część historyczna – 61,2 %
część polonistyczna – 58,6 %
część przyrodnicza – 48,3 %
część matematyczna – 45,8 %
j.ang. (podstawowy) – 70,8 %
j.ang. (rozszerzony) – 60,4 %
j.niem. (podstawowy) – 54,0 %
j.niem. (rozszerzony) – 30,2 %

Gimnazjum nr 2
im. mjra H. Sucharskiego
ul. Południowa 6
tel./fax 531–50–19
gimnazjum@gim2.tczew.pl
www.gim2.tczew.pl
dyrektor: Piotr Kaczmarek

część historyczna – 51,1 %
część polonistyczna – 49,6 %
część przyrodnicza – 39,8 %
część matematyczna – 30,2 %
j. ang. (podstawowy) – 53,9 %
j. ang. (rozszerzony) – 31,8 %
j. niem. (podstawowy) – 43,9 %
j. niem. (rozszerzony) – 22,9 %

Gimnazjum nr 3
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
ul. Władysława Jagiełły 8
tel./fax. 58 532–60–28
gim3@tczew.pl
www.gim3tczew.superszkolna.pl

 klasy profilowane: piłka
ręczna, język angielski, biologiczno–chemiczna
 koła przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne,
biologiczne, chemiczne,
fizyczne, geograficzne,
historyczne, informatyczne,
ekologiczne, społeczno–politologiczne, językowe, sportowe

Publiczne Katolickie
Gimnazjum w Tczewie
ul. Wodna 6
tel./fax 58 531–36–09
sekretariat@katolik–tcz.pl
www.katolik.tczew.pl
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk
 liczba uczniów: 264
 liczba oddziałów: 10
 języki obce: angielski (podział na grupy w
zależności od stopnia
zaawansowania), niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski

 koła zainteresowań:
recytatorskie, teatralne,
origami, wokalne, rękodzieła
artystycznego, dekoratorskie,
kulinarne, komunikacyjne,
Caritas
 zajęcia specjalistyczne:
kompensacyjno–wyrównawcze

 zajęcia pozalekcyjne
robotyka, astronomiczne,
taneczne, przyrodnicze,
językowe, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne,
filmowe

Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2015 r.:

Średnie wyniki egzaminu
trzecioklasistów w 2015 r.:

•
•
•
•
•
•

część historyczna – 59,7 %
część polonistyczna – 62,0 %
część przyrodnicza – 47,9 %
część matematyczna – 44,0 %
j. ang. (podstawowy) – 67,0 %
j. niem. (podstawowy) – 61,1 %

Nowoczesna baza dydaktyczna:
tablice interaktywne, rzutniki,
komputery.

• część humanistyczna – 77,4 %
• część matematyczno–przyrodnicza – 69,15 %
• część językowa
(podstawy) – 85,1%
• część językowa
(rozszerzenie) – 79,0 %

Dane dotyczą roku szkolnego 2015/2016
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Dom przedsiębiorcy w tczewie

ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43

e-mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Kobiety biznesu – nowy cykl spotkań…

2

7 stycznia w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie odbyło się IX
już spotkanie przedsiębiorczych
kobiet z cyklu „Szminki, ploty,
papiloty”. Było to pierwsze spotkanie w nowym 2016 roku. Tematem spotkania była zasada OZZ
w biznesie. Zasada ta dotyczy
znaczenia zwiększone organizacyjnej i osobistej odpowiedzialności z biznesie, która pomaga w
osiąganiu lepszych rezultatów w
prowadzeniu własnej firmy.
Na spotkaniu kobiet biznesu zaprezentowana została nowe narzędzie
służące w terapii osób starszych
znajdujących się w domach opieki
– foka Paro. Jest biała, puszysta i ma
przepiękne czarne oczy, którymi
mruga. Reaguje na dotyk i dźwięk.
Paro w USA znajduje się na liście
urządzeń medycznych klasy drugiej. Lekarze uważają, że tego typu
terapia behawioralna jest zbawienna dla ludzi starszych. Co ciekawe,
to pierwszy robot, który spełnia
funkcję psychologiczną. Foka Paro
jest pierwszą w Polsce i pierwszym
na Pomorzu nowoczesnym narzędziem służącym osobom starszym.
To pierwszy robot na świecie, który przeszedł badania kliniczne. A
wydawać by się mogło, że tylko
mężczyźni lubią nowoczesne technologie… Paro przywędrował do
nas wraz z prowadzącą Marzeną

Program współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
oraz Gminę Miejską Tczew

Inkubator – biuro
• Biuro dla twojej firmy,
z pełnym wyposażeniem
i mediami za 25 zł od m2

Coworking
• Biurko i komputer dla Ciebie,
adres dla firmy oraz internet
od 100 zł miesięcznie

Konsultacje i doradztwo

Grochowską.
W 2016 roku planowanych jest 6
spotkań dla kobiet biznesu, z czego 4 z nich będą się odbywać w
ramach Akademii Kobiet Biznesu. Akademia kobiet biznesu to
nowy cykl spotkań jaki zamierzamy wdrożyć wiosną tego roku. Inauguracja odbędzie się podczas
marcowego spotkania. Wszystkie Panie, które chciałyby wziąć
udział w Akademii zapraszamy
do zgłaszania swojego udziału!
Informacje o najbliższym spotkaniu oraz pełna fotorelacja ze
spotkania są dostępne na naszej
stronie www.dp.tczew.pl!

Spotkanie zostało poprowadzone przez panią Małgorzatę Grochowską z Get Choice Innowacyjne , trenerkę, której celem jest
inspiracja i motywowanie ludzi
do działania.
Spotkania przedsiębiorczych
kobiet organizowane w Domu
Przedsiębiorcy przyciągają coraz większą uwagę pań, które co
raz liczniej przybywają na spotkania.
Każde spotkanie daje możliwość
zgromadzonym do spotkania nowych osób, zdobycie ciekawych
kontaktów biznesowych.

• Konsultacje z zakresu poszukiwania funduszy unijnych
• Doradca Podatkowy
• Bezpłatne konsultacje prawne
• Konsultacje z ekonomii społecznej, w każdy czwartek
w godz. 9:00-13:00, pok. 13.
• Biuro projektu „Kierunek
na pracę” – dla wszystkich
zainteresowanych podjęciem
pracy na odległość lub złożeniem własnej oferty pracy – I
piętro pok. nr 12 (pon.–pt. w
godzinach 8:00-16:00),
www.kieruneknaprace.eu
• Powiatowe Centrum
Informacyjne – poręczenia
i pożyczki, z Jeremie i nie
tylko, www.pci.pomorskie.pl
(I piętro pok. nr 17
– w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego)
• Cykliczne spotkania: Szminki,
ploty, papiloty i Młodzieżowy Klub Biznesu
• Biuro oddziału Pracodawców
Pomorza

Rozmawiali o rozwoju gospodarczym regionu…

2

Wódarczyk Manager HR firmy
Flex, Jerzy Cisewski – dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Tczewie oraz Marcjusz Fornalik,
prezes Zarządu Zakładu wodociągów i Kanalizacji w Tczewie.

6 stycznia w Domu Przedsiębiorcy odbyła się spotkanie
– konferencja nt. Rozwoju gospodarczego Tczewa i Powiatu. Podczas spotkania odbyły się prezentacje „Zmiany w szkolnictwie
zawodowym i ich wpływ na rozwój firm” przygotowane przez
Wojciecha Szczepańskiego, eksperta Departamentu Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w
Ministerstwie Edukacji oraz prezentacja „Innowacyjna gospodarka, jako wynik współpracy firm
z uczelniami wyższymi Michała
Makowskiego – dziekana Wydziału Zarządzania Powiślańskiej
Szkoły Wyższej w Kwidzynie.
Ponadto podpisano spotkanie
było okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy
„Pracodawcami Pomorza” Oddział

Na koniec spotkania podjęto
dyskusję na temat powiatowego
rynku pracy oraz kształcenia zawodowego uczniów i możliwości
rozwoju kwalifikacji pod obecne
potrzeby lokalnego rynku pracy.

Tczew i Cechem Rzemiosł Różnych
w Tczewie oraz powołaniem Rady
Oddziału Pracodawców Pomorza

w Tczewie. W skład radu oddziału
weszli: Adam Przybyłowski Prezes Telkab sp. z o.o., Arkadiusz

Spotkanie i dyskusję poprowadził przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych Mirosław Ostrowski. Spotkanie zorganizowane
zostało przez lokalny oddział
Pracodawców Pomorza przy
współpracy z Domem Przedsiębiorcy w Tczewie. Więcej na:
www.dp.tczew.pl
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M. Mykowska (2)

Rozstrzygnięto rywalizację w programach ekologicznych

Z

nane są już wyniki, jakie osiągnęły szkoły i przedszkola z terenu
Tczewa w programach ekologicznych popularyzujących selektywną zbiórkę surowców „u źródeł”. W wyniku opisanych w poprzednim
numerze Panoramy Miasta programów, starania poszczególnych
placówek oświatowych zostały docenione przez Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji, a dyplomy i nagrody zostały wręczone przez
Prezydenta Miasta podczas uroczystości w dniu 10 lutego. Na uroczystości obecni byli dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów
oraz większości przedszkoli. Bardzo ważnymi gośćmi byli też szkolni koordynatorzy selektywnej zbiórki, których praca zaowocowała
zwiększeniem ubiegłorocznych wyników aż o 76 %. Na podsumowaniu gościliśmy również przedstawicieli Zakładu Utylizacji Odpadów
Stałych, którzy współpracują ze szkołami w sprawnej akcji odbioru
surowców ze szkół oraz raportowaniu wyników zbiórek.

Moje miasto bez odpadów
W XIV edycji programu „Moje miasto bez odpadów”, odzyskiwano
papier, butelki plastikowe po napojach typu PET oraz puszki aluWykres 1
Konkurs Zakręcone – Odkręcone 2015 r.
Waga zebranych nakrętek w kg na jednego ucznia

miniowe. Przekazano do recyklingu łącznie 158,7 Mg surowców
wtórnych.
Najlepsze wyniki w zbiórce makulatury uzyskała Szkoła Podstawowa
nr 12 tj. 37,4 kg na ucznia, Szkoła Podstawowa nr 11 tj. 32,5 kg na
ucznia oraz Szkoła Podstawowa nr 10 tj. 26,6 kg na ucznia.
Natomiast w zbiórce plastiku (butelek typu PET) Szkoła Podstawowa
nr 7 osiągnęła wynik 2,0 kg na ucznia.
Najwięcej surowców wtórnych (makulatury, butelek plastikowych
po napojach typu PET oraz puszek aluminiowych) zebrała Szkoła
Podstawowa nr 12 tj. 42,6 kg w przeliczeniu na 1 ucznia.
Najaktywniejszymi w zbiórce pośród przedszkoli były: Przedszkole
„Fantazja” z wynikiem 63,3 kg na dziecko oraz „Chatka Puchatka” z
wynikiem 16,2 kg na 1 dziecko.

Zakręcone – Odkręcone
W XII edycji zbierania nakrętek z opakowań plastikowych pozyskano
ich 5,9 mln szt.
Najlepszy wynik pośród szkół uzyskała Szkoła Podstawowa nr 8 tj.
4,1 kg zebranych nakrętek na 1 ucznia – ( patrz wykres nr 1).
Wśród przedszkoli najwięcej nakrętek w przeliczeniu na jedno dziecko
uzbierało Przedszkole „Jarzębinka” tj. 8,3 kg – (patrz wykres nr 2).
W 2015 r. odzyskano: – 16,8 Mg plastikowych nakrętek.

Recykling w mojej szkole
W ramach XIII edycji programu „Recykling w mojej szkole” zbierano odpady niebezpieczne dla środowiska tj. baterie. Zebrano 0,941
Mg baterii.
W zbiórce baterii rywalizacja wyglądała następująco:
W grupie szkół, najwięcej baterii w przeliczeniu na 1 ucznia zebrała
Szkoła Podstawowa nr 10 – 0,4 kg.

Inne programy
W 2015 r. kontynuowane były programy mające na celu zapobieganie
powstawaniu niepotrzebnych odpadów komunalnych:
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dla placówek oświatowych oraz wręczono dyplomy
• „Zielone zakupy” – w ramach tego programu propagowano
stosowanie płóciennych toreb wielokrotnego użytku, zamiast
jednorazowych foliowych. Uczestnicy programu chętnie korzystali
z ekologicznych toreb na zakupy.
•

Wykres nr 2
Konkurs Zakręcone – Odkręcone 2015 r.
Waga zebranych nakrętek w kg na jedno dziecko przedszkolne

„Chroń środowisko – pomyśl zanim wydrukujesz” – uświadamiano potrzebę zmniejszenie ilości zadrukowanego papieru,
promowano zachowania zmierzające do utrwalenia nawyku racjonalnego gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi przez
uzytkowników zestawów komputerowych.

Podsumowanie programów ekologicznych realizowanych
w 2015 roku
Najlepsze wyniki we wszystkich wyżej wymienionych programach i
konkursach uzyskały: Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa
nr 11, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 8 – (patrz
wykres nr 3).
Wśród przedszkoli najlepsze wyniki w selektywnej zbiórce odpadów uzyskały: Przedszkole „Fantazja”, Przedszkole „Chatka Puchatka”,
Przedszkole Sióstr Miłosierdzia i Przedszkole „Jarzębinka” – (patrz
wykres nr 4).
Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób
selektywny zebrały 176,493 Mg surowców wtórnych, z czego 95%
zebrały szkoły, a 5% przedszkola.

Wykres nr 3
Zbiórka surowców wtórnych w 2015 r.
Makulatura, aluminium, plastik typu PET, nakrętki i baterie w kg
na jednego ucznia

Placówkom oświatowym przyznano miejsca w 3 kategoriach:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
1 MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 12 (wynik powyżej 40 kg/1
ucznia)
2 MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Szkoła Podstawowa nr 10
(wyniki powyżej 30 kg/1 ucznia)
3 MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 8 oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 (wyniki powyżej 27 kg/1 ucznia)
4 MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 7 (wynik powyżej 12 kg/1 ucznia)
5 MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 5 (wynik powyżej 9 kg/1 ucznia)
GIMNAZJA:
1 MIEJSCE – Gimnazjum nr 3 (wynik powyżej 21 kg/1 ucznia)
2 MIEJSCE – Zespół Szkół Katolickich w Tczewie (wynik powyżej 17
kg/1 ucznia)
3 MIEJSCE – Gimnazjum nr 2 (wynik powyżej 13 kg/1 ucznia)
4 MIEJSCE – Gimnazjum nr 1 (wynik powyżej 5 kg/1 ucznia)
PRZEDSZKOLA:
1 MIEJSCE – Przedszkole „Fantazja” (wynik powyżej 63 kg/1
dziecko)
2 MIEJSCE – Przedszkole „Chatka Puchatka” i Przedszkole Sióstr
Miłosierdzia (wyniki powyżej 15 kg/1 dziecko)
3 MIEJSCE – Przedszkole „Jarzębinka” i „Domowe Przedszkole” (wyniki
powyżej 7 kg/1 dziecko)
4 MIEJSCE – Przedszkole nr 8 (wynik powyżej 5 kg/1 dziecko)
5 MIEJSCE – Przedszkole „Pan Słonik” (wynik powyżej 4 kg/1
dziecko)
W programach ekologicznych brały udział również przedszkola: „Niebieskie Migdały”, „Czwóreczka”, „Siedem Darów”.

Wykres nr 4
Zbiórka surowców wtórnych w 2015 r.
Makulatura, aluminium, plastik typu PET, nakrętki i baterie w kg
na jedno dziecko przedszkolne
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Wystawa w Fabryce Sztuk

20 LAT WOLNOŚCI. TCZEW 1920-1939
P

rzejście przez tunel, fragment peronu kolejowego, oczywiście z zegarem na słupie,
torowisko i wreszcie nadjeżdżający pociąg
z dwoma osobistościami – to pierwsze elementy, z jakimi spotyka się gość, zwiedzający
najnowszą i zarazem największą ekspozycję
historyczną w Fabryce Sztuk. Ten wstęp przypomina o motcie przyświecającemu wystawie:
wolność do Tczewa przyjechała pociągiem.
Przytoczmy zatem kontekst historyczny. Otóż
nadwiślański gród, jak i całe Pomorze, nie
powróciło do Polski 11 listopada 1918 roku,
czyli wraz z odzyskaniem niepodległości przez
naszą Ojczyznę. Losy Pomorza ważyły się na
konferencji pokojowej w Paryżu. Główny układ
pokojowy kończący pierwszą wojnę światową
– Traktat Wersalski – zakładał powrót tych ziem
do Macierzy. Począwszy od 10 stycznia 1920
roku rozpoczęło się przejmowanie Pomorza
przez Front Pomorski pod dowództwem gen.
Józefa Hallera. Do Tczewa Błękitna Armia zawitała 30 stycznia. Jednakże dzień wcześniej na
stację Tczew wjechał pociąg pancerny z przyszłym starostą Maksymilianem Arczyńskim,
inż. Michałem Koenigiem, odpowiedzialnym
za zarząd Wisły, oraz marynarzami i żołnierzami. Tę sytuację przedstawia pierwsza scena
wystawy. W dalszej kolejności zwiedzający
są zapraszani przez Edmunda Raduńskiego,
autora pierwszej monografii miasta Tczewa w
języku polskim, do zwiedzania ekspozycji. Podobna projekcja filmowa, tym razem z udziałem Anny Łajming, kaszubskiej pisarki, autorki
wspomnień o przedwojennym Tczewie, znajduje się na drugiej kondygnacji wystawy.

tam niezwykle gwarno, radośnie, bowiem odbywa się targowisko. W jednym kramie sprzedawane są ryby, w drugim owoce i warzywa.
Zaglądamy też do obuwniczego sklepu zawsze
życzliwych państwa Polewiczów. Czas spędzony na Rynku umila skrzypek, przygrywający
popularną piosenkę „Umówiłem się z nią na
dziewiątą”. Obrazki z życia przedwojennego
miasta można obejrzeć w fotoplastykonie, który jest jedną z niewątpliwych atrakcji wystawy.
Kolejne zagadnienie poruszane na wystawie
– to życie religijne. Oprócz podstawowych
informacji o najstarszej tczewskiej parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego i wybudowanym w 1936 roku kościele św. Józefa mowa jest
też o gminie ewangelickiej, która użytkowała
w tamtym okresie kościół podominikański.
Kilka scen dotyczy chluby przedwojennego
Tczewa, czyli Szkoły Morskiej, która przez
dziesięć lat funkcjonowała w naszym mieście.

Twórcy wystawy „20 lat wolności. Tczew 19201939” zastosowali nowoczesne formy wyrazu i
opisu przeszłości, odpowiadające współczesnym standardom wystawienniczym. Jednym
z nich są: multimedialne manekiny, wirtualny
spacer po Tczewie oraz interaktywny quiz i
przegląd tczewskiej prasy. Dzięki temu ekspozycja jest dynamiczna, a zwiedzający mogą
odbierać jej treść za sprawą wielu bodźców.
Honorowy patronat nad wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Sponsorzy wystawy: Samorząd Miasta Tczewa, Bank Spółdzielczy w Tczewie, Eaton Truck
Components Sp. z o.o., GPEC TCZEW SP. Z
O.O., Stowarzyszenie Porozumienie na Plus.
Koordynator projektu: Alicja Gajewska; scenariusz, scenografia, kierownictwo produkcji:
Józef M. Ziółkowski. Ekspozycję można zwiedzać do końca 2018 roku. Zapraszamy!

M. K.
Fabryka Sztuk
www.fabrykasztuk.tczew.pl

Sławomir Gawroński

Dużo miejsca autorzy ekspozycji poświęcili zagadnieniom politycznym. Zwiedzający mogą
usłyszeć chociażby rozmowę gen. Józefa Hallera z burmistrzem Władysławem Orcholskim
na temat problemów miasta, które niedawno
zmieniło przynależność państwową. A tych
problemów nie brakowało. Jednym z naczelnych było usunięcie śladów po zaborze
pruskim, co uczynili już samozwańczo polscy
marynarze, którzy zrzucili pomnik niemieckiego cesarza. Kolejny problem stanowiły: bezrobocie oraz brak mieszkań. Z tego względu
następna scena – to kuchnia ludowa służąca
ubogim, z której zwiedzający wchodzą wprost
na staromiejski Rynek, a więc serce miasta. Jest

Kataryniarz wyglądem przypomina
Józefa M. Ziółkowskiego – komisarza
wystawy

Możemy zajrzeć do marynarskiego warsztatu, odwiedzić gabinet lekarski oraz przysłuchać się rozmowie komandora Antoniego
Garnuszewskiego, dyrektora i faktycznego
organizatora szkoły i kapitana Tadeusza Ziółkowskiego – komendanta statku szkolnego
„Lwów”, który jako pierwszy pod polską banderą przekroczył równik. Następnie poznajemy życie kulturalne Tczewa, gdzie szczególny
nacisk położono na Chór Męski „Echo”, założony w 1923 roku. Nie brakuje również informacji o życiu sportowym. Po drodze zwiedzamy
gabinet wspomnianej Anny Łajming. Zatrzymujemy się także w szpitalu św. Wincentego,
by za chwilę poszerzyć swoją wiedzę na temat życia gospodarczego międzywojennego
Tczewa. Szczególnie dużo miejsca poświęcono portowi i przystani. Na wystawie znajdują
się też plansze tematyczne i eksponaty związane z 2. Baonem Strzelców i Strażą Pożarną.
Ekspozycję zamykają wydarzenia z 1 września
1939 roku. Scena przedstawia mieszkanie,
do którego puka żołnierz, roznoszący karty
mobilizacyjne. Słychać komunikat radiowy: A
więc wojna! Widoczne są też gazety, których
pierwsze strony informują o napiętej sytuacji
politycznej na świecie.

Tczew widziany przez oko fotoplastykon

Multimedialne manekiny: rozmowa gen. J. Hallera
z tymczasowym burmistrzem W. Orcholskim.
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Dziękujemy za wspólną tczewską wigilię

W marcu

Prezydent Tczewa podziękował
za pomoc w zorganizowaniu miejskiego spotkania opłatkowego.

OLD LOVE – komedia

– To nasze wigilijne spotkanie
nie byłoby możliwe, gdyby nie
grono darczyńców, wolontariuszy i wszystkich innych osób, które pomogły w organizacji tego
przedsięwzięcia – powiedział
prezydent Mirosław Pobłocki podczas spotkania w Urzędzie Miejskim. – Dziękuję Wam

4 marca (piątek) godz. 17:00
Występują: Artur Barciś, Małgorzata Ostrowska–Królikowska,
Barbara Kurdej–Szatan, Adam
Adamonis
Bilety: 80 zł
Czas trwania: 120 minut z
przerwą

MANON LESCAUT Puccini – opera
M. Mykowska

Miejska wigilia odbyła się 20
grudnia – już po raz trzynasty.
Wzięło w nim udział kilka tysięcy tczewian. W styczniu prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki spotkał się z tymi, którzy
organizacyjnie lub materialnie
wsparli przygotowanie tego
wydarzenia. Wszyscy otrzymali
podziękowania, drobne upominki i zaproszenie do współpracy
przy przygotowywaniu kolejnej
wigilii. Spotkanie umilił występ
Adrianny Myszkiewicz.

CKiS zaprasza

Alfreda Gardzielewska z MOPS już od pierwszej edycji angażuje
się w organizację miejskiej wigilii

wszystkim i proszę o pomoc także za rok.
Podziękowania adresowane do
około 80 osób – przedstawicieli instytucji, cukierni, piekarni,
lokali gastronomicznych, szkół,
przedszkoli, chórów, dzienni-

karzy i wielu innych, przekazali prezydent Mirosław Pobłocki, przewodniczący Rady
Miejskiej Mirosław Augustyn
oraz sekretarz miasta Katarzyna Mejna.

M.M.

Konkurs historyczny –„Tczew w czasie i przestrzeni...”
Za nami pierwsza pierwsza edycja
konkursu historycznego „Tczew
w czasie i przestrzeni…”, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Tczewie. Począwszy od
eliminacji udział w konkursie wzięło
blisko 180 uczniów tczewskich szkół
podstawowych z klas IV–VI.
Uczniowie zakwalifikowani do
etapów finałowych, pod czujnym okiem jury, któremu przewodniczył Kazimierz Ickiewicz,
zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi wybranych wątków historii
grodu Sambora. Historii bogatej,
obfitującej w wiele wydarzeń o
charakterze militarnym i politycznym, która – tak jak w przypadku
bitew 1627 czy 1807 roku – wprowadzała Tczew w sferę wydarzeń
o charakterze ponadregionalnym,
a nawet międzynarodowym. Nie
zabrakło również pytań dotyczących dawnego życia codziennego
mieszkańców Tczewa oraz rodziny
książęcej tj. Sambora, Mechtyldy,
czy ich córki Małgorzaty, która
później została królową Danii.
Po napisaniu testu, uczniowie

The Metropolitan Opera: live in HD
5 marca (sobota) godz. 18:55
Bilety: normalny: 40 zł, ulgowy:
35 zł, karnet na wszystkie transmisje: 330 zł
Zniżki CKiS nie obowiązują

MICHAŁ BAJOR – koncert
6 marca (niedziela) godz. 18:00
Bilety: dół sali: 60 zł, góra sali: 50 zł

SŁOWIK – spektakl dla dzieci
wg. baśni Hansa Christiana
Andersena
13 marca (niedziela) godz. 16:00
Wykonawca: Teatr BAJ POMORSKI z Torunia
Bilety: 10 zł
Czas trwania: 50 minut

ROMEO I JULIA – spektakl dla
młodzieży
15 marca (wtorek)
godz. 09:00 i 12:00
Wykonawca: Nowy Teatr im.
Witkacego w Słupsku
Bilety: 20 zł
Czas trwania: 1 godzina 40
minut

61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
16 marca (środa)
Wstęp wolny

AGATKA – projekcje filmów
animowanych
utworzyli drużyny reprezentujące poszczególne szkoły podstawowe. Na tym etapie zawodnicy
ustnie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania otwarte, rozwiązywali krzyżówkę oraz
wykazywali się wiedzą w oparciu
o zadania graficzne.
Poziom stawianych przed uczestnikami zadań i pytań wcale nie był łatwy, ale ku zaskoczeniu organizatorów – ich stan wiedzy historycznej

o Tczewie okazał się zaskakująco
wysoki. Warto więc podejmować
działania nakierowane na rozbudzanie świadomości historycznej
wśród dzieci, gdyż te są żywo zainteresowane tą tematyką.
Po zakończeniu konkursu jury
w składzie: Kazimierz Ickiewicz,
Krzysztof Zieliński, Piotr Kajzer
przyznało następujące nagrody
indywidualne i drużynowe.
(informacja i zdjęcie: MBP)

17 marca (czwartek) od godz.10:00
Wstęp wolny
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

JILL I JOY – poranki filmowe
20 marca (niedziela) godz. 11:00
Bilety: 5 zł

Tczewski Konkurs Recytatorski
„Mój ulubiony wiersz”

22 marca (wtorek) godz. 08:30
Wstęp wolny

DYŻURY W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW
M irosław Pobłocki, prezydent Tczewa, przyjmuje interesantów
– w czwartki w godz. 15.00–17.00;
zastępcy prezydenta Tczewa – Adam Urban – w czwartki w godz. 15.00–17.00,
a Adam Burczyk – w poniedziałki w godz. 14.00–15.30.
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